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O Diretor Geral da Faculdade Dehoniana de
Taubaté, São Paulo, Padre João Carlos Almeida, doutor
em espiritualidade cristã pela Universidade Gregoriana
de Roma, pesquisou e interpretou de modo original,
“300 Conselhos de Jesus”, apresentados pelo Padre
Fábio de Melo como o seu referencial de verdades
(Agir, Rio, 2011).

DEFINIDORES
EVARISTO PAZOS BUEZAS
MARIA VAUDENICE GUERRA DE QUEIROZ
ALCIDES JOSÉ DA SILVA
MARIA LEDA DO REGO SILVA
FILONIZE DE SOUZA
FERNANDO RIBEIRO
JUDITE VITOR DE CASTRO MELO
AVANY EMERENCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CASSIANO RODRIGUES DOS SANTOS

Entre eles, destaquei para nossa reflexão o de
número 136: “Persevere na virtude, pois o vício sempre
volta pior na segunda vez”.

VISITADORES
MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA

Ele foi inspirado nas palavras do Cristo
registradas no Evangelho de São Lucas: ”Quando o
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espírito impuro sai de alguém fica vagando por lugares
áridos, à procura de repouso. Não o encontrando, diz:
“Vou voltar para a minha casa, de onde saí”. Chegando
aí, encontra a casa varrida: e arrumada. Então ele vai e
traz outros sete espíritos piores do que ele, que entram
e se instalam aí. “No fim, o estado dessa pessoa fica
pior do que antes”(11, 24-26):.

vai existir mesmo, na eternidade, por que já existe para
quem está vivendo em castidade...
São Francisco de Assis e Santa Clara viveram
em castidade e souberam fazer isto muito bem. Vamos,
portanto, pedir a ajuda deles na caminhada que
estamos realizando. Eles viveram com simplicidade o
Evangelho.

Os teólogos nos dizem que virtude é disposição
estável, habitual e firme que leva o homem, pessoal ou
coletivamente, para fazer o bem, quer como indivíduo
ou como espécie. Segundo Aristóteles, é uma
disposição adquirida e se aperfeiçoa com o hábito.

Para prosseguir nesse caminho, Deus ensinou a
fazer uma ponte entre o “Cântico dos Cânticos” do
Antigo Testamento e a Carta sobre o amor, escrita por
São João, no Novo Testamento. Aprenderam e muita
gente já aprendeu com eles, como é que nós podemos
acompanhar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.

Assim, o fim de uma vida virtuosa é tornar-se
semelhante a Deus (São Gregório de Nissa). Conforme
já ensinavam os antigos, a partir do poeta latino
Prudêncio (348/410), elas são sete e protegem a
pessoa contra tentações dos sete pecados chamados
capitais...

De início, os homens souberam distinguir as
virtudes teologais das virtudes humanas. Aquelas têm a
Deus como origem, motivo e objeto imediato. São
infundidas no homem com a graça santificante. Assim
fundamentam e animam o agir moral do cristão,
vivicando as três virtudes humanas: fé, esperança e
caridade.

Ordenadas em ordem crescente de santidade,
essas virtudes são: castidade, generosidade,
temperança, diligência, paciência, caridade e
humildade. A cada uma delas se opõe um pecado
capital.

Estas são perfeições habituais e estáveis da
inteligência e da vontade. .Regulam os atos humanos,
ordenam as paixões e guiam a conduta segundo a
razão e a fé. São três: fé, esperança e caridade.

A castidade se opõe à luxúria, a generosidade á
avareza, a temperança à gula, a diligência à preguiça, a
paciência à ira, a caridade à inveja, a humildade à
soberba. Todas essas virtudes continuam a ser
necessárias para a vida espiritual do homem de hoje.

Mas, para apoiar as virtudes o Pai Seráfico
também nos ensinou que o homem precisa ser
prudente, justo, firme e moderado. Saber discernir, em
todas as circunstâncias, o verdadeiro bem, os meios
para atingi-lo e nunca ficar triste.

Vejamos a primeira delas, a castidade, que tem
sido deturbada, a ponto de muitos perguntarem se ainda
tem sentido falar de castidade hoje? Podemos
responder que ela não é coisa do passado. É uma
renúncia ao casamento, mas não é renúncia à
sexualidade. É uma visão criativa e libertadora da
afetividade, que Deus nos deu como presente.

Lembrar, então, que os frutos do Espírito Santo
são também três: caridade, alegria e paz.
Recordar, ainda, que o Papa João Paulo I, o
Papa do Sorriso, revelou um episódio do seu tempo do
seminarista: quando um dos seus colegas no internato
andava triste, eu lhe dizia:: amigo dê uma risada, sorria!
Esta é a melhor arma.

É preciso ouvir o Pai Seráfico, São Francisco de
Assis, para termos uma visão positiva do amor, que
valoriza o corpo e o sexo porque é libertadora da
afetividade.O Concílio Vaticano II nos lembrou de que
somos um Povo amado por Deus e que está
aprendendo a amar, porque na vida eterna é só isso
que iremos fazer.

E o sorrir dava-lhe novo ânimo. Recordar,
sempre, palavras de Madre Tereza de Calcutá: “A
alegria é o meio mais seguro de anunciar o cristianismo
no mundo”. Ele nos faz lembrar as palavras de Madre
Tereza de Calcutá: “A alegria é o meio mais seguro de
anunciar o cristianismo no mundo” e a Oração de
Pedido do Mahatma Gandhi, conhecido líder pacifista
indiano (1869/1948), que não era cristão:

Comprometer-se com a castidade é ser, no meio
do Povo, uma pessoa ou grupos de pessoas que
provam, por seu exemplo e por sua alegria, que o amor
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“Ajuda-me a dizer a verdade
Diante dos fortes e a não
Dizer mentiras para ganhar o
Aplauso dos débeis

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE JUNHO

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA

Dia 02- Beato João Pelingotto.
Dia 03- Beato André de Spello.
Dia 04- Beato Pacífico de Cerano.
Dia 05- Santa Maria de Jesus Sacramentado.
Dia 05- Beato Zeferino Gimenez Malla.
Dia 06- Beato Lourenço de Villamagna.
Dia 07- Beato Diogo Oddi.
Dia 08- Beato Nicolau de Gésturi.
Dia 09- São Cornélio Wican.
Dia 10- São Pedro de Assche.
Dia 11- Beato Guido de Cortona.
Dia 12- Beata Iolanda.
Dia 13- Santo Antônio de Pádua.
Dia 14- São Francisco de Bruxelas.
Dia 15- Santo Antonio de Hoornaert.
Dia 16- Santo Antonio de Werten.
Dia 17- Beato Pedro Bambacorta.
Dia 18- São Godofredo de Merville.
Dia 19- Beata Miquelina de Pésaro.
Dia 20- São Willebad da Dinamarca.
Dia 21- São Nicásio Jonson.
Dia 22- Beata Flórida Cévoli.
Dia 23- São José Cafasso.
Dia 24- Santa Vicenza Generosa.
Dia 25- Santos João Tchang, Patricio Tong, Felipe
Tchiang, João Tchiang, João Wang.
Dia 26- Bem-aventurados: Maria Teresa Kowalska,
Clarissa Capuchinha, Pe. Antonio Bajewski, Pe.
Pius Bartosik, Pe. Inocencio Guz, Pe. Aquiles
Puchala, Pe. Herman Stepien, Frei Timoteo
Trojanowski, Frei Bonifácio Zukowski.
Dia 27- Mártires polacos do Holocausto 2 – Irmãos
Menores: Bem-aventurados Pe. Cristian Gondek,
Frei Marcin Oprzadek, Pe. Anastásio Pankiewicz,
Pe. Narcisio Turchan, Frei Bruno Zembol, Frei Fidel
Chojnacki, Frei Sinforiano Ducki, Pe. Aniceto
Koplinski, Pe. Enrique Krzysztofik, Pe. Florian
Stepniak.
Dia 28- Santas Maria Hermelina de Jesus, Maria da
Paz, Maria Clara, Maria de Santa Natália, Maria de
São Justo, Maria Adolfina, Maria Amandina.
Dia 29- Bem-aventurado Benvindo de Gubbio.

A Secretaria de nossa fraternidade já está
recebendo a contribuição franciscana deste ano,
que é no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

“Louvado sejas, meu Senhor,
Pelos que perdoam, por teu amor,
E suportam enfermidades e tribulações”.

Se me dás fortuna, não me
Tires a razão. Se me dás
êxito, não me tires a humildade.
Se me dás a humildade, não
Me tires a dignidade.
Ajuda-me sempre a ver
A outra face da medalha.
Não me deixes culpar de traição
A outrem por não pensar como eu.
Ensina-me a querer os outros
Como a mim mesmo.
Não me deixes cair no orgulho
Se triunfo, nem no desespero
se fracasso.
Mas recorda-me que o fracasso
É a experiência que
Precede o triunfo.
Ensina-me que perdoar é
Sinal de grandeza e que a
Vingança é sinal de baixeza.
Se me tiras o êxito,
Deixa-me forças para
Aprender com o fracasso.
.
Se ofender a alguém, dá-me
energia pra pedir desculpas.
E se alguém me ofender,
dá-me energia para perdoar.
Senhor,
Se eu me esquecer de Ti
Nunca Te esqueças de mim”.
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Salamanca e libertou sua nação do domínio dos árabes
muçulmanos. Abrindo mão do tempo desperdiçado com
novas conquistas, utilizava-o para fundar novas
dioceses, erguer novas catedrais, igrejas, conventos e
hospitais, sem recorrer a novos impostos, como dizem
os registros e a história.

SÃO FERNANDO III DE CASTELA

Em 1225, teve que pegar em armas contra os
invasores árabes, mas levou em sua companhia o
arcebispo de Toledo, para que o ajudasse a perseverar
os soldados na fé. Queria, com a campanha militar,
apenas reconquistar seus domínios e propagar o
catolicismo.
Vencida a batalha, com a expulsão dos
muçulmanos, os despojos de guerra foram utilizados
para a construção da belíssima catedral de Toledo.
Durante seu reinado, cidades inteiras foram doadas às
ordens religiosas, para que o povo não fosse oprimido
pela ganância dos senhores feudais.

Fernando nasceu na vila de Valparaíso, em
Zamora, Espanha, no dia 1o de agosto de 1199. Era
filho do famoso Afonso IX de Leão, que reinou no século
XII. Um rei que brilhou pelo poder, mas cujo filho o
suplantou pela glória e pela fé. A mãe era Barenguela
de Castela, que o educou dentro dos preceitos cristãos
de amor incondicional a Deus e obediência total aos
mandamentos da Igreja. Assim ele cresceu, respeitando
o ser humano e preparando-se para defender sua terra
e seu Deus.

Com a morte do pai em 1230, foi coroado
também rei de Leão. Em seguida, chefiou um pequeno
exército, aos seus moldes, e reconquistou dos árabes
ainda Córdoba e Sevilha, onde edificou a catedral de
Burgos. Pretendia lutar na África da mesma forma, mas
foi acometido de uma grave doença.
Morreu aos cinquenta e três anos, depois de
despedir-se da família, dos amigos e companheiros, no
dia 30 de maio de 1252, em Sevilha.

Assumiu com dezoito anos o trono de Castela,
quando já pertencia à Ordem Terceira Franciscana.
Casou-se com Beatriz da Suábia, filha do rei da
Alemanha, uma das princesas mais virtuosas de sua
época, em 1219. Viúvo, em 1235, contraiu segundo
matrimónio com Maria de Ponthieu, bisneta do rei Luís
VIII, da França.

Imediatamente, o seu culto surgiu e se propagou
rapidamente por toda a Europa, com muitas graças
atribuídas à sua intercessão. Foi canonizado pelo papa
Clemente X, em 1671, após a comprovação de que seu
corpo permaneceu incorrupto. São Fernando III é
venerado, no dia de sua morte, como padroeiro da
Espanha.

Ao todo teve treze filhos, o filho mais velho foi seu
sucessor e passou para a história como rei Afonso X, o
Sábio, e sua filha Eleonor, do segundo casamento, foi
esposa do rei Eduardo I da Inglaterra.

Fonte: “Santos franciscanos para cada dia”, de
Frei Giuliano Ferrini e Frei José Guillermo Ramírez,
OFM, edição Porziuncola.

Essas uniões serviram para estabilizar a casa
real de Leão e Castela com a realeza germânica,
francesa e inglesa. Condizente com sua fé, evitou os
embates, inclusive os diplomáticos, e aplacou revoltas
só com sua presença e palavra, preferindo ceder em
alguns pontos a recorrer à guerra.

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO
Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Junhode 2017o
irmão mesário: CASSIANO RODRIGUES DOS
SANTOS, OFS.

Sob seu reinado foram mudados os códigos civis,
ficando mais brandos sob a tutela do Supremo
Conselho de Castela, instituiu o castelhano como língua
oficial e única, fundou a famosa Universidade de
4

Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e em
seguida a Bênção de São Francisco no final.

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE JUNHO/17

O nosso Museu Franciscano de Arte Sacra
teve uma frequência no mês de ABRIL/2017de
506visitantes entre turistas e estudantes.
Dia 01- Martha de Melo Silva Lyra
Dia 03- Walter Brander Junior
Dia 07- Antônio Telmo Barros de Vasconcelos
Dia 12- Beatriz Antônia de Paula Montenegro
Dia 14- Simone Melo Silva de Souza Leite
Dia 17- Francisco Lúcio Barros de Vasconcelos

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

MARIA – MÃE DE DEUS E DOS HOMENS

A Imagem Peregrina do nosso Patriarca São
Francisco, continua a disposição dos nossos
irmãos.Convide parentes e amigos e realize em sua
residência momentos de Oração e Reflexão. Inscrevase em nossa Secretaria.

MARIA MÃE DE DEUS
TU ÉS NOSSA TAMBÉM
QUEREMOS NOS BRAÇOS TEUS CANTAR
SEMPRE AMÉM.
NO CÉU TU ÉS RAINHA
PORQUE DEUS ASSIM O QUIS
ÉS PROTETORA MINHA
POR ISSO EU SOU FELIZ.

BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

EM TÍ DEUS FEZ MORADA
OH RAINHA DA PUREZA
PELOS ANJOS SOIS AMADA
TUA ALMA É SÓ BELEZA.

Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.
Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.

SÃO FRANCISCO ESCREVEU
QUE “SOIS VIRGEM FEITA IGREJA”
DO TEU SEIO O AMOR NASCEU
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E QUEM É FIEL O DESEJA.
NÓS IDOSOS E DOENTES
LANÇAMOS A TÍ NOSSO OLHAR
TEM PIEDADE DA GENTE
NÃO DEIXE DE NOS AMAR.

porque a Fé e o amor dão melodia e cor a todos os
meus pensamentos. Sinto-me alegre e feliz.” Lindo!
Obrigado, Senhor, pela vida e pelo teu amor
misericordioso, paciente. Obrigado, Senhor, por sentirme como uma ponte, que une, ou um passarinho, que
canta para agradecer-te. Obrigado pelas quedas e
cruzes levantadas durante estas 88 primaveras, verões,
outonos e invernos.

OBRIGADO MEU JESUS
PELA NOSSA MÃE QUERIDA
QUE DO ALTO DA CRUZ
NOS DESTES JA DESPEDIDA

Em 2016, escrevi POEMAS PARA A VIDA, no
Boletim Mensal da minha querida OFS. Lembrei que a
História da Humanidade nos revela muitos
ensinamentos de antes e depois da fundação da Igreja
Católica Apostólica por Jesus Cristo.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

No Antigo Testamento, temos os Salmos, o Livro
da Sabedoria, o Livro dos Provérbios e tantos outros.

REFLEXÕESFRANCISCANAS
CRISTÊNIO GONÇALVES DEALMEIDA
E-mail:cristenioalmeida@ig.com.br

“Não vos preocupeis com o dia de amanhã,
porque o dia de amanhã a Deus pertence”.

3444.2631 e3441.0872

Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela
vida que me deste e pelo perdão dos meus pecados;
pela família que tenho e pela alegria diária louvando a Ti
e à Tua criação.

PINGOS DE SABEDORIA
Para refletir sobre o tema, começaremos com os
PINGOS DE SABEDORIA do Irmão São Francisco de
Assis. Em seguida, citaremos outros.

“A Fé, a humildade e o perdão são meus
companheiros desde a infância”.

“SENHOR, fazei de mim um instrumento de
vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o AMOR.
Onde houver ofensa, que eu leve o PERDÃO. Onde
houver discórdia, que eu leve a UNIÃO. Onde houver
dúvida, que eu leve a FÉ.

“Em boca fechada não entra mosquito”. “Quem
tem boca vai a Roma”.
“De grão em grão, a galinha enche o papo”. “Mais
vale um pássaro na mão do que dois voando”. “A
humildade nos faz fortes, enquanto o orgulho e a
vaidade nos enfraquecem”.

Onde houver erro, que eu leve a VERDADE.
Onde houver desespero, que eu leve a ESPERANÇA.
Onde houver tristeza, que eu leve a ALEGRIA. Onde
houver trevas, que eu leve a LUZ.

“A corrupção, a injustiça e a violência geram a
insegurança”. “ Quem de vós não tiver pecado que atire
a primeira pedra”.

Ó Mestre, fazei com que eu procure mais
CONSOLAR que ser CONSOLADO, COMPREENDER
que ser COMPREENDIDO, AMAR que ser AMADO,
pois é DANDO que se RECEBE, é PERDOANDO que
se é PERDOADO e é MORRENDO que se VIVE PARA
A VIDA ETERNA”.

“Os melhores conselhos sobre ética e moral vêm
dos pais responsáveis, porque quem ama cuida”. “A
mentira tem pernas curtas e pés de barro; não vai
longe”. “Quem não se comunica se trumbica”, dizia o
famoso apresentador de programa de TV Chacrinha, na
década de 1980. “Nada de monólogo do tipo
„aplicativos‟”.

Helen Keller, que era cega e surda desde os 15
meses de idade, agradecia a Deus por ter acendido a
lâmpada da Fé: “Por fora de mim, tudo pode ser trevas
e escuridão, mas dentro de mim tudo é luz e claridade,

“Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”.
“O ontem já passou, e o amanhã é mistério de Deus”.
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“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. “Mens
sana in corpore sano”. “A Fé e a vontade humana
removem montanhas”.

“Ao cair, sacuda a poeira e dê a volta por cima
com fé em Deus”. “Não podemos ver Deus; escutá-Lo,
sim”.

“Vai, tua Fé te salvou”. “A Fé e o Amor são luz e
melodia nos meus pensamentos”. “Ao se aceitar as
dificuldades da vida, brota a paz interior, que produz
serenidade de caráter”. “Ninguém dá aquilo que não
tem”. “Quem não tem honestidade, lisura e moralidade
não pode oferece-las. É pura hipocrisia. É cinismo”.

“A fé e a paciência são fundamentais ao ser
humano”. ”A força transformadora do amor faz a vida
mais feliz”. “A integridade física e espiritual nos traz a
paz e a prosperidade”.
“Uma das características entre o ser humano e o
irracional é o diálogo, que os faz amigos”. ”Quando dois
ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei
entre eles”

“Deus nos criou para amar e servir”. “A mudança
no modo de viver depende de nós”. “Faz a tua parte que
te ajudarei”. “Em 1969, o homem chegou pela primeira
vez à Lua. Chegaremos no céu quando?“ “Não se
impaciente nem se desespere. Com Fé e perseverança,
o objetivo será alcançado”.

“Bem-aventurados os pobres de espírito, os
mansos, os que choram, os que têm fome e sede de
justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os
pacíficos”.

“Somos imperfeitos por natureza, mas não
devemos desistir da busca da perfeição, servindo
sempre sem discriminar”. “Ninguém é dono da verdade”.

“Há ricos ambiciosos, insaciáveis, como se não
existissem os necessitados. Desperdiçam à larga.
Esquecem do Evangelho do pobre Lázaro”. “Ama o teu
próximo como a ti mesmo”.

“Sejamos como as crianças: alegres, sinceros,
espontâneos, sorridentes e bons amigos”. “A vitamina
BH (bom humor) é a mais indicada para a saúde do
corpo e da alma”. “Quem tem amigos tem tesouros”. “

“Virtude sem caridade não passa de nome, é
hipocrisia”. “Ser útil é servir a todos com amor fraterno,
pois quem ama serve sempre”. ”Não se conquista uma
pessoa com um barril de fel, e sim com uma colher de
mel”. “Diante de uma ofensa, a melhor resposta é o
silêncio”.

Ao cair, levante sempre. Tenha Fé e Esperança”.
“A humildade e o perdão são degraus que elevam a vida
humana”. “Quem fala demais erra mais”.
”As palavras que afloram dos lábios transbordam
do coração”. “Dize-me com quem andas, e te direi quem
és”. “Os gambás ou timbus se fazem conhecer pelo
cheiro forte que expelem.

”O perdão é fruto do amor, liberta da mágoa e do
ressentimento e encontra a paz”. “Se perdoardes, sereis
perdoados. Vossa tristeza se converterá em alegria”.
“O futuro de uma nação depende da sua infância
e da juventude. Eduquemos, pois quem ama cuida”.
“Deus fez nascer o sol e a chuva sobre os bons e os
maus. Que seria de nós se não tivéssemos a
companhia do sol e da chuva?” “Água é vida. Tenhamos
consciência ao usá-la diariamente”.

Nós, humanos, nos revelamos pelas palavras
proferidas, pelos atos praticados diariamente”. “Você
não é São Pedro, mas pode fazer chover felicidade no
coração do próximo e limpeza na sua rua”.
“Ninguémpode fazer tudo, mas todos podem
fazer”. “Quem fuma tabaco e bebe álcool não é livre: é
escravo, dependente e sofredor”. “Muitos, na ansiedade
de ganhar muito dinheiro, perdem a saúde. Quanto mais
possuem, mais querem possuir”. “Depois, gastam
dinheiro para recuperar a saúde”. “A indiferença mata a
alma, o ócio mata o corpo”. “A prática do amor e do
perdão embeleza o ser humano”. “O caminho da
felicidade é servir sempre a todos”.

“Cuidar do meio ambiente é dever de todos.
Ondas de calor nos polos vêm provocando o degelo das
calotas, acarretando enchentes devastadoras, do tipo
tsunami, em consequência das nossas ações diárias”.
“Não julgueis e não sereis julgados”.
Existem pessoas problemáticas, solitárias, tristes,
com lamúrias diárias, sentindo-se infelizes.
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Acredito que utilizando essas gotas de sabedoria,
no estilo da ACUPUNTURA (terapia milenar da China,
que consiste na aplicação de agulhas em pontos
específicos do corpo humano), curaremos algumas
doenças que afetam o viver diário. Perdoar e pedir
perdão são fundamentais.

CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ATAS NAS ASSEMBLÉIAS MENSAIS, COM
ASSINATURAS DOS PRESENTES, FAZEM A
HISTÓRIA DA FRATERNIDADE.
SÓ O AMOR CONSTRÓI

VOCÊ SABIA QUE...

Nestes 100 anos da aparição de Nossa
Senhora em Fátima, Portugal, nosso pensamento vai
a um dos fatos mais marcantes da vida religiosa do
século passado: a aparição de Nossa Senhora, em
Fátima. Aos 13 de maio de 1917, a Virgem apareceu
numa aldeia de Portugal - Fátima.

- São Francisco de Assis, em uma noite de conversa
com um homem riquíssimo de Assis, chamado
Bernardo, o convenceu a vender os seus bens e
ingressar na Ordem que estava fundando.

Era um domingo. Três crianças costumavam
levar a pastar as poucas ovelhas da família. Crianças
inocentes, pobres, analfabetas, mas já iniciadas na fé
e na devoção à Nossa Senhora.

- Este homem, Bernardo, foi o primeiro franciscano.
-São Francisco de Assis querendo perseverar querendo
perseverar no seu modo de viver, só foi a Roma, falar
com o Papa e pedir aprovação quando reuniu dozes
companheiros.
- São Francisco de Assis em seguida, tentou ir à Síria e
naufragou, voltando para a Itália.

Alternando seu tempo com brincadeiras e
orações, enquanto davam umas olhadelas às ovelhas
para que não invadissem terrenos cultivados, eis que,
num céu sem nuvens foram assustadas por
relâmpagos e notaram uma forte luz.

- Os Ministros Gerais das Ordens Franciscanas, em
Carta dirigida à família franciscana, em 1981, dizem que
S. Francisco considerava todas as criaturas como irmãs
porquetêm, como o homem, o mesmo Pai.

Sobre uma arvorezinha de espinheira aparecia
uma Senhora mais brilhante que o sol, branca no
vestido, mãos postas ao peito donde pendia um
rosário, levemente velada de tristeza.

- O Cântico das Criaturas nasceu quase no fim da vida
de São Francisco quando já sofria muito e recebeu a
revelação de sua salvação e prorrompeu o seu júbilo.

Lúcia, a maior das videntes, de 10 anos, se
atreve em fazer umas perguntas, e travou-se um
pequeno diálogo entre a Virgem e Lúcia.

(Texto e Pesquisa do irmão Gilvandro Coelho)

A Mensagem de Nossa Senhora iria se
completar
progressivamente
nas
aparições
posteriores, no dia 13 de cada mês, até outubro.

MENSAGEM

Esta mensagem pode ser resumida: (a) Maria
sente-se preocupada com o crescer do mal, dos
pecados da sociedade, sobretudo da imoralidade e
indiferença religiosa que levam tantos pecadores ao
inferno e são causa de tantos males sociais, inclusive,
guerras e perseguições etc.; (b) Maria pede nossa

“É preciso calar e ter silêncio
ao seu redor para poder ouvir
a voz de Deus”
(São Pio de Pietrelcina)
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colaboração para a paz do mundo (era o tempo da
Primeira Guerra Mundial) e para conversão dos
pecadores. Para isso: exige de nós conversão a
Cristo; sugere a oração fervorosa como poderoso
meio de obter o perdão de Deus e recomenda a reza
do terço todos os dias.

CAMINHANDO COM O SEI

Nossa Senhora sugere a jaculatória a ser
intercalada nos mistérios do terço: “Ó Jesus, perdoai
nossos pecados, preservai-nos do fogo do inferno;
levai as almas todas para o Céu, particularmente as
que mais precisam de vossa misericórdia”.
Nossa Senhora exorta à penitência, à
mortificação e aos sacrifícios, a fim de obter a
conversão dos pecadores e a paz do mundo.

Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdiasobre os
que sofrem e sobre os que os assistem.

As aparições de Nossa Senhora de Fátima,
após rigoroso exame dos fatos, tiveram o
reconhecimento oficial da Igreja. Os papas Paulo VI e
João Paulo II afiançaram a mensagem de Nossa
Senhora com a visita solene a Fátima.

– COMO O CRISTÃO DEVE REAGIR DIANTE DA
MORTE?
O sofrimento, a doença e a morte sempre se
constituíram na maior das aberrações para quem não
tem fé ou uma fé imatura.

O primeiro em 1967, no Jubileu de Ouro das
Aparições; o segundo em maio de 1982, renovando,
após 40 anos, a consagração do mundo ao Coração
Imaculado de Maria. Em 2010, o papa Bento XVI
visitou a Basílica de Fátima.

Deus nunca quis nem jamais irá querer o mal
de ninguém; porém, embora possa fazê-lo, nunca irá
impedir o livre curso da evolução natural do mundo
criado, das leis da natureza e da liberdade humana.

Lúcia passou seus dias no silêncio do claustro,
entregue à oração, à penitência e ao trabalho. Jacinta
e Francisco faleceram poucos anos depois das
aparições, passando pela purificação dos sofrimentos,
conforma a predição de Nossa Senhora.

Deus Pai nem mesmo queria a morte violenta
de seu Filho; permitiu-a, no entanto, porque não a
podia evitar, dentro do plano de participação total da
experiência da vida dos homens, por parte de Jesus.

Fátima é e ficará sendo um dos maiores
centros de espiritualidade mariana.

Era vontade do Pai que seu Filho feito homem,
por parte de Jesus. Era vontade do Pai que seu Filho
feito homem, vivesse até as últimas consequências, a
fidelidade no amor a Ele e aos homens.

Pe. Brendan Coleman Mc Donald

É bem verdade que sem a luz da fé, se faz
difícil e impossível entender e aceitar a morte.

PENSAMENTOS DE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Pensamentos Franciscanos que incitam a reflexão
a interiorização espiritual.

Mas tudo na vida tem sentido, tanto no plano
biológico como no plano de Deus e no plano
espiritual, pois tudo concorre para o bem dos que são
fiéis e amam a Deus, já que lhes aguarda a
ressurreição e a glorificação.

“Aquele que prefere sofrer perseguições a querer
Ficar separado dos seus, permanece
Verdadeiramente na perfeita obediência, porque dá
a sua vida pelos seus irmãos”.

Como Cristo, como todos os homens também
nós teremos de passar pela experiência dolorosa da
morte.
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Se a fé nos fizer acreditar, ela terá para nós o
mesmo sentido redentor e de eterno louvor ao Pai que
teve para Jesus.

BAIRRO DE AREIAS
Djalma Spinelli Garcéa
Avenida Recife, 3938/13 – Módulo 7.
Residencial Inês Andreazza
Areias – Recife – PE– CEP: 50860-000
Fones: 3252-7521/3252-4838

Portanto para nós cristãos, a vida não termina
com a morte.
Para ilustrar esta certeza, nada melhor do que
recordar o que nos diz o Prefácio da Missa pelos
mortos: “Em Cristo brilhou para nós a esperança da
feliz ressurreição.

BAIRRO DE SAN MARTIN
José Cassiano do Nascimento
Rua Comendador Queiroz de Oliveira,n° 131
SanMartin – Recife – PE – CEP: 50760-650
Fone: 3228-7885/98831-4659

E aos que a certeza da morte entristece, a
promessa da imortalidade consola.

BAIRRO DO ESPINHEIRO

Ó Pai, para os que creem em vós, a vida não é
tirada, mas transformada e, desfeito este nosso pobre
corpo mortal, nos é dado nos céus, um corpo
Imperecível”.

José Herberto Lucena
Rua Venezuela,n° 209, apt. 201
Espinheiro – Recife – PE – CEP: 52020-170
Fone: 3222-6202

Por incrível e desconcertante que possa
parecer, o sentido da vida está na morte.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

Por consequente, quando alguém morre, está
renascendo na dimensão do mundo, na dimensão
cósmica de Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, já que a
morte foi radicalmente vencida e não tem mais poder
sobre Cristo e sobre todos nós.
(Colaboração do Irmão José Cassiano do
Nascimento).

IRMÃOS ENFERMOS
Frei Francisco Fernando da Silva, OFMe Geraldo Alain– Ministro

A assessoria do – Serviços aos Enfermos e Idosos,
comunica aos irmãos desta fraternidade que
continuam doentes os seguintes irmãos:

TODOS OS DOMINGOS, ÀS8 HORAS.
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, DE 12 HS.
PARTICIPEM!

BAIRRO DE BOA VIAGEM

COLABORADORES DESTE BOLETIM

Maria José Rocha
Rua Padre Carapuceiro, nº 384, apt. 203
Boa Viagem – Recife – PE – CEP: 51020-280
Fones: 3326-9362/99948-3440

Gilvandro de Vasconcelos Coelho
Cristênio Gonçalves de Almeida
José Cassiano do Nascimento
Roberto Vilela de Melo Silva (Redator).

BAIRRO DE ÁGUA FRIA
Cristênio Gonçalves de Almeida
Rua Florença,nº 25
Água Fria – Recife – PE – CEP: 52130-050
Fone: 3444-2631

PAZ E BEM
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